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آموزشگاه تحلیل داده
تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران
عناصری که نباید استفاده کنید
مدرس  :مهندس افشین رفوآ

دوره آموزشی HTML5

عناصری که نباید استفاده کنید
پس از معرفی عناصر و ویژگی های مختلف در بخش های گذشته ،زمان آن رسیده تا در مورد آنچه باید
در  HTML5از آن پرهیز کنید ،صحبت کنیم .از زمانی که  CSSابداع شد ،توسعه دهندگان وب همیشه گفته
اند که طرح باید از محتوا تفکیک شود CSS .از سبک ها و  HTMLاز محتوا و ساختار صفحه ی شما محافظت می
کند.
در  HTML5دوران عناصر زیر به سر رسیده و نقشی در بازی  HTML5ندارند ،زیرا  CSSهمه ی آنها را گرفته
است.
><basefont
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><big
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><center
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عناصر زیر در طراحی هیچ نقشی ندارند اما در برنامه ریزی  HTML5موارد بدی می باشند زیرا به خاطر خسارت
های قابلیت استفاده و در دسترس بودنشان مورد سرزنش هستند.
><frame

§

><frameset

§

><noframes

§

عناصر زیر در  HTML5وارد نمی شوند ،زیرا اغلب استفاده نشده اند و ایجاد سردرگمی می کنند و همچنین
ساختار آنها توسط عناصر دیگر به کار گرفته می شود.


> <acronymرفته و به جای آن از > <abbrبرای مخفف ها استفاده می شود.



> <appletبه نفع آبجکت حذف شده است.



استفاده ی > <isindexمی تواند توسط استفاده فرم کنترل ها جایگزین شود.



> <dirبه خاطر > <ulکنار گذاشته شده است.

در انتها عنصر > <noscriptفقط با ترکیب  HTMLمنطبق می شود و وارد ترکیب  xmlنمی شود ،چرا که استفاده
ی آن به یک تجزیه گر  HTMLوابسته است.
اگر شما هنوز به استفاده از این عناصر اصرار دارید ،صفحه ی وب شما خراب نخواهد شد و مرورگر از آن
پشتیبانی خواهد کرد .بنابراین هزینه ی انجام آن این است که صفحه ی شما ازارزیابی  HTML5عبور نخواهد
کرد.
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